
LEITURA  DA BÍBLIA EM UM ANO –  
"Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro 
que não tem do que se envergonhar e que maneja 
corretamente a palavra da verdade”. (2 Timóteo 2.15). 
 
 
QUERIDO VISITANTE – Sua presença é muito importante para nós. 
Volte sempre.  Deus o abencoe ricamente.  
 
COMISSÃO DE ESCOLHA PASTORAL – Conforme decisão da 
Assembléia Admistrativa em 18/02/2006 se encerra hoje o dia para  
indicações de nomes de pastores.  Procure um dos membros da comissão 
e entregue a sua cédula.    
 

SÓ PARA MULHERES:   
Não percam nossas reuniões, elas têm sido de grande 
importância para àquelas que estão participando. Deus 
tem feito grandes coisas na vida de cada uma de nós. 
Aguardem a próxima dia 20/03/2006 na casa de 

Jerusa Soares.Tel :(718)-721-4056 
MARQUE EM SUA AGENDA: Todos nós membros da Igreja  estaremos reunidos  
no dia 26 de agosto de 2006 para o   “LIBERTY FAMILY DAY” . Não percam a 
oportunidade de estarmos juntos numa grande festa de comunhão. 

ESCALA DE SERVIÇO 
“E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos 
homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a 

Cristo, o Senhor, servis.” Colossenses 3:23 e 24 

 

 Hoje  Próximo domingo 

Dirigente do Culto        Pr. Paulo Paiva                    Pr. Paulo Paiva 
Som                                Kevin Siqueira Kevin Siqueira 
Participação Especial    Daniella Ludwig Kevin Siqueira 
Recepção                       Evanise e João Rubens Cecília e David 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

“Verdade” 
 

                   A mentira é barata e distribuída aos montes, mas a verdade custa 
caro e pode até se tornar escassa. A mentira é popular e se faz notar em qualquer 
lugar. A verdade enobrece e dá formosura ao caráter. A mentira é pura armadilha 
que se arma contra quem a profere. A verdade é a melhor opção para quem busca 
viver em paz. 
                   A mentira é o outro nome da bajulação, prática comum dos profetas 
que viviam aconselhando Acabe, rei de Israel. Eram quatrocentos profetas 
praticamente inúteis, pois só falavam aquilo que julgavam interessante e positivo. 
Não tinham palavra do Senhor, mas exibiam o título de profetas e, como tais, 
influenciavam as decisões. Como viviam de mentiras, preferiam o silêncio solidário 
para protegerem-se mutuamente. Mantinham o cargo mas não exerciam a função. 
A vida deles era uma mentira. 
                   Alguns pensam que, no mundo de hoje, quem diz a verdade não 
sobrevive. Defendem a mentira disfarçada e momentânea como a única maneira 
de estabelecer relacionamentos duradouros. Mas parece que o rei Josafá sentiu-se 
inseguro no meio de toda aquela “armação profética” montada para que fosse à 
guerra contra a Síria, em aliança com Acabe. Estavam todos unânimes garantindo 
a vitória dos reis de Israel. – “Há mais algum profeta por ai?” – perguntou Josafá. 
Disse Acabe: - “Só mais um, mas não compensa ouvi-lo, porque só tem más 
notícias” – resmungou. Estava se referindo a Micaías, um verdadeiro profeta ou 
“porta-voz” de Deus. Perguntado, entregou a mensagem conforme recebeu e 
correu risco de vida, pois profetizou a morte do rei Acabe. Foi parar na prisão e 
viveu sob pressão por causa da verdade. 
                   Qual tem sido seu preço por causa da verdade? Lembre-se que 
crucificaram Jesus porque disse que, na condição de Filho de Deus, também era 
Deus. Peça a Deus que o ajude a viver a verdade, o cartão de visitas do cristão. 
 
“Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes 
ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido 
de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se 
corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no 
espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado 
segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, 
deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque 

somos membros uns dos outros.” (Ef.4:20-25) 

 
(Dias; José Eduardo – “Verdade” – texto extraído do Pão Diário n-9 – 09/03/06 –) 

ATIVIDADES PERMANENTES 
 

Escola Bíblica Dominical – 05:30 pm 
Culto Dominical – 07:00 pm 
Culto de Oração e Estudo Bíblico – Quarta-feira 8:00 pm  
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês 
Assembléia Geral – Todo 2º sábado do mês às 8:00 pm 
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  “Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.” 
2 Coríntios 3.17 



 C U L T O  D E  L O U V O R  E  A D O R A Ç Ã O  

Prelúdio......................................................................Daniella Ludwig 

Oração................................................................ João Rubens Soares  

Boas Vindas................................................................ Pr. Paulo Paiva 
 

ABERTURA DA CAMPANHA DE MISSÕES MUNDIAIS 
TEMA: “Cristo aos extremos da terra.” 
DIVISA: Habacuque 2:14 
HINO: As Boas Novas Anunciai – 541 HCC 
Momento de Intercessão........................................Congregação 
Cânticos.....................................................Grupo Vocal e Congregação 

 
DE TODAS AS TRIBOS 

TU ÉS DIGNO 
DEUS FARA UM CAMINHO  

 
Dedicacão de Dízimos e Ofertas.............................. Luiz Mauro Machado 

Oração de Consagração..........................................Luiz Mauro Machado  

Música Especial.................................................Celsino DaSilva 

Mensagem.........................................................Pr. Paulo Paiva 

“O SEU SONHO PODE TORNAR-SE REALIDADE”  
 Lucas 5:17-26 

  
Música Especial.........................................................Gregory Machado  

MOMENTO DE GRATIDÃO 

Casamento: João Rubens e Jerusa & Orival e Silvana  

MOMENTO DE DESPEDIDA 

Família Dunham – Pr. Luiz Paulo, Soraya e Gabriel 

Avisos.........................................................................Pr. Paulo Paiva 

Oração Final ......................................................Pr. Paulo Paiva 

Poslúdio...........................................................Daniella Ludwig 

TEMPO DE MISSÕES MUNDIAIS 

Pois a terra se encherá do 
conhecimento da glória do 
Senhor, como as águas cobrem o 
mar. 

Habacuque 2:4 
 

C O M U N I C A Ç Õ E S  

Quartas-Feiras - Culto de Oração e Estudo Bíblico às 8:00 PM. Venha e traga 
visitantes. Estamos estudando o Livro de Colossences. 
Classe de Discipulado – Toda quarta-feira, às 7:00 PM. 
Sextas-feiras – Núcleo de oração e estudo Bíblico em New Rochelle às 8:00PM  
Liber Worship & Praise Team – Ensaio domingo, às 4:00 PM, na Igreja. 
Escola Biblica Dominical  – Todos os domingos, às 5:30 PM. Classes para 
todas as idades. Seja pontual! 
Intercessão  – Pelo momento que estamos vivendo que é a escolha daquele 
que será o  Líder Espiritual da Igreja. Que Deus esteja nos direcionando e também 
a comissão que está trabalhando nesse sentido. Por cada membro da Igreja  afim 
de que estejamos unidos nas decisões a serem tomadas.  Pela saúde da irmã 
Neusa Tinoco Vieira, pelos jovens e Adolescentes de nossa Igreja e pelo pastor 
interino Paulo Paiva e sua esposa Alceir. 

 
BYE BYE FAMÍLIA DUNHAM: Que o Senhor nosso Deus os 
abençoe e os guarde e  possa estar com vocês  a cada instante 
nesta nova caminhada. Por tudo o que fizeram pela Igreja 
Batista da Liberdade em NY  o nosso muito obrigado.  

  

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO 
 

“O Senhor te abençoe e te guarde”  Num. 6.24. 27 
 

03 – Neuza Tinoco Vieira 
04 – Daniella Ludwig 
14 – Gabriella Carvalho 
17 -  CASAMENTO -  Jerusa e João Rubens Soares 
18 – Jerusa Pinto Soares 
20 – Vania Ludwig 

                             31 – Ivan Ludwig 
 
ASSISTÊNCIA SOCIAL -Se você deseja participar desta obra 
em sua Igreja, procure as irmãs Solenir Machado e Vânia Ludwig 
que elas orientarão em como contribuir. 
 

WEBSITE DA IGREJA – Você sabia que Liber-NY mantem mantém o website em 
português e inglês? Temos o endereço do website nos dois idiomas também: 
www.LiberdadeNY.org e www.LibertyNY.org 

Visite e divulgue nosso website! 

QUIZ BÍBLICO – Até quando devemos ser fiel a Deus. 

Resposta do número anterior – Imitadores Efésios 5: 1 - 2 

CELULAR – Mantenha-o desligado durante as programações da Igreja. 

 


